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Prancūzijoj sudaroma nauja vyriausybe
Prieš mėnesi sudarytoji ra- 

dikalsocialisto Andre Marie 
vyriausybė rugpiūčio 28 d. at
sistatydino. Svarbiausioji prie
žastis, privedusi prie vyriausy
bės krizės, buvo nenugalimi 
nuomonių skirtumai dėl finan
sų ministerio Paul Reynaud 
ūkio ir finansų programos. Vy
riausybės paskelbtame komu
nikate sakoma: „Po to, kai vy
riausybė įsitikino, kad, nežiū
rint kelių ūkio ir finansų pro
gramos punktų priėmimo, su
sidariusių nuomonių skirtingu
mo dėl Reynaud plano negali 
pašalinti, min. pirmininkas 
įteikė respublikos prezidentui 
savo kabineto atsistatydinimą.“

Paskutinis Marie mėginimas

sulaikyti kabineto krizę buvo 
pasikalbėjimas tarp jo ir Ra- 
madie, Reynaud ir Schuman. 
Rajnadier pareiškus, kad so
cialistai Reynaud algų ir kai
nų politikos niekada nepriims, 
ir švietimo ministeriui Delbos 
(radikalsocialistui) pranešus,kad 
ir jo partija laikinos pereina
mos vyriausybės neberems, be
liko vienintelė išeitis — at
sistatydinti.

Prezidentas Vincent Auriol, 
kuris dėjo didžiausių pastangų, 
koalicinį kabinetą išlaikyti, 
Marie kabineto ątsistatydinimą 
priėmė.

Šeštadienį prez. priėmė buv. 
min. pirmininką Paul Rama- 

Idier, kuriam pavedė sudaryti

naują kabinetą, nes Marie ka
binetas sugriuvo dėl socialistų 
opozicijos Reynaud planams. 
Pranešama, kad paskutinio ka
bineto posėdžio metu dėl nuo
monių skirtingumo socialistai

pagrasė visų jų ministerių at
sistatydinimu.
Tačiau P. Ramadier sudaryt
kabineto nepavyko ir prezi
dentas pakvietė buv. užs. reik, 
min. R. Schumaną nauju min. 
pirmininku Pirmadienį Schu- 
manas pradėjo pasitarimus su 
partijos vadais dėl kabineto 
sudarymo.

Rezervuotas optimizmas
del pasitarimu Maskvoj

Siūloma afsfalyli vokiečiu karines pajėgas
Vašingtone abejojama, kad s įsako už vokiečių karinės pajė- 

Marshallio plano pagalbos pakaks gos atstatymą. Šių kariškių nuo- 
Prancūzijos ūkiui taip sustiprinti, į mone, vokiečiai mieliau prisiims 
jog ji eventualiu atveju galėtų, karinius įsipareigojimus negu 
sulaikyti rusų veržimąsi. Nuro- • prancūzai, kurie labai mažai te- 
doma, kad Prancūzijos silpnumo rodo rimtų pastangų vėl apsigin- 
priežastys glūdi ne vien krašto kluoti.“ 
materialinėse sąlygose. Tas pats laikraštis toliau nu-

Vakarų valsybių pasiuntinius ir Paryžiuj jau buvo vyriausybių 
penktadieni popiet priėmė Moloto- svarstomi roasiuntiniu nrisiusti nra- 
vas su Višinskiu ir kalbėjosi 3 
valandas. Iš Maskvos pranešama, 
kad tai nebuvęs paskutinis pasi
kalbėjimas. Spėjama, kad susitari
mas del valiutos Berlyne bus pa
siektas. Sovietai turi tuo reikalu

svarstomi pasiuntinių prisiųsti pra
nešimai apie pasikalbėjimą su Mo
lotovu ir Višinskiu. Bevinas ir sek
madienį pasiliko Londone it, kaip 
pranešama, turėjo telefoninį pasi
kalbėjimą su britų atstovu Mas
kvoj Robertsu. Manoma, kad Ma
skvoj yra ruošiamasi komunikatui.

| PASKUTINĖS NAUJIENOS,
Madridas. Gen. Franco trečia

dieni 3 vai. kalbėjosi su sosto pre
tendentu Don Juanu. Komunikate sa
koma, kad buvo kalbėtasi vyriausio 
sūnaus auklėjima klausimu.

Belgradas. Jugoslavija įteikė 
protesto notą Vengrijai del Jugosla
vijos gyventojų kurstymo prieš Tito 
vyriausybę.
Vašingtonas. Sovietų konsulas 

Lomachinas su žmona išvyko | Ru
siją.
Vašingtonas. JAV pritaria Eu

ropos parlamento sušaukimui.
Breslau. Intelektualų kongresas 

pasibaigė. Dalyvavo apie 3.000 dele
gatų. Kongresas tęsės 4 dienas.

New Yorkas. Pirmadieni susi
renka Saugumo Taryba specialaus 
posėdžio, kuriame bus svarstomas Pa
lestinos ir Kašmiro klausimas.

Londonas. I Londoną atvyko 29 
Australijos lakūnai, kurie prisidės 
prie Berlyno aprūpinimo.

Amsterdamas. Olandijos ka
ralienė Wilhelmina abdikavo savo 
dukters Julijanas naudai.

. -- skvoi yra ruošiamasi KomuniKaiui,
jau paruošę smulkias instrukcijas „ Vakan| valstyblų atslo¥aj
savo kariniam gubernatoriui Vo
kietijoj. Apskritai pagal korespon
dentų pranešimus tvirtinama, kad 
rezervuoto optimizmo atmosfera, oaiaaav„ia„a 
kuri susidarė po pasikalbėjimo su' pasitarimą, po kurio jie paprašė 
Stalinu, ir toliau tebejaučiama. I Molotovą nustatyti laiką sekan-

Seštadienį Vašingtone, Londone | čiam pasikalbėjimui.

palaiko glaudų ryšį su savo vy
riausybėmis.

Sekmadienį visi trys Vakarų pa
siuntiniai Maskvoje turėjo bendrą

SOVIETŲ RADIO KALTINA JAV
Maskvos radijas, kalbėdamas 

apie įvykį su Kosenkina, kaltina 
amerikiečius, kad jie remia baltųjų 
rusų organizacijas Amerikoj. Tai 
esą daroma, norint suorganizuoti 
šnipų bandas, nes „mūsų tėvynėje 
nėra paperkamų politikų, pasiruo
šusių išduoti savo kraštą, nei 
„amerikiečių politinių partijų".

„United State News“ rašo: 
„JAV kariniai žinovai išdirba 
naują politinę liniją, kuri, pu
siausvyrai su rusais išlaikyti, pa

rodo, kad rusų ginklavimasis yra 
milžiniškas ir būtų lengvabūdiš
kas nusikaltimas viso šito nepra- 
matyti. Sunkiai esą įtikėtina, kad 
šis Rusijos apsiginklavimas tu-
rėtų defensyvinį charakterį. Bet

Beviltiškas sukilėliu gynimasis Graikijoje
AMERIKOS GINKLAI I MALAJUS

JAV valstybės departamentas 
leido vežti ginklus lį Malajų sa
las, kad padėtų sutriuškinta ko
munistų sukilėlius. Tai bus dau
giausia lengvi ginklai, siunčiami 
amerikiečių ūkių ir kitų nuosa
vybių savininkams apsiginti nuo 
banditų. JAV pilnai pripažįstan
čios, kad komunistų sukilimas 
Malajuose esąs įimto pobūmžio. 
Malajuose esąs rimto pobūžio. 
Maskvos ir neturi jokių tautinių 
aspiracijų. (CDM)

TARIASI ŽYDAI SU ARABAIS
„Daily Mail" praneša, kad žy

dai ir arabai pradėjo pasitarimus 
dėl taikos vienoje užsienio sosti
nėje, kaip spėjama, Paryžiuje. 
Mose Shertokas, Izraelio užsienių 
reikalų ministers, pareiškė, kad 
šių pasitarimų negalima esą va
dinti derybomis. „Tai yra aiškina
mosios diskusijos, ieškant bendro 
pagrindo vėlesnei taikos konfe
rencijai". Žydai esą pasiruošė pra
dėti taikos pasitarimus su kiek
viena. arabų valstybe individua
liai.

sovietai, anot laikraščio, žygiuo
sią tik tada, kai Europa tam rei
kalui bus pribrendusi, būtent, kai 
penktoji kolona ir komunistų 
partijos organai Vakarų Europoje 
galės be didesnių priekaištų funk- 
cijonuoti.

Graikų sukilėlių radio ragina 
savuosius tęsti kovą toliau. Pasi
traukimą iš Grammos kalnų yie 
pavadino „sėkmingu", tačiau vy
riausybės daliniai praneša apie 
nepaprastai didėlį karo grobį Su-

sirėmunai tarp maištininkų ir kari-I ta vėl į Graikiją. Matyt, Markos, 
uomenės vis dar tebevysta. Epyro | norėdamas išlaikyti savo „laisvos 

Graikijos" politinį frontą, yra rei
kalingas teritorijos.

■hhhhhbbbk

Kaukazas - busimojo karo laukas
Vienas prancūzų karininkas, 

svarstydamas busimojo karo ga
limybes, prieina išvados, kad 
vakariečiai labai rizikuotų, pra
dėdami puolimą Europoje. Rusų 
kariuomenė esanti gausi ir ge
rai apginkluota. Šiuo metu ji tu
rinti 200 divizijų, 35.000 tankų, 
tarp jų nemaža moderniausių 70 
tont| ,jStalin“ tankų, 100.000 ar
tilerijos pabūklų, 16.500 moder
nių lėktuvų, tarp jų 3000 spraus- 
minių naikintuvų, gerus povan
deninius laivus ir t. t. Intensy
vūs ir sėkmingi tyrinėjimai dfcą 
daromi atominės bombos ir bak
teriologinių ginklų srityse. Šita 
Rusijos jėga nuolat auga. Euro
poje rusai turėtų galimybių gin

tis plačiame fronte, nepaliečiant 
jų tiekimo šaltinių, o klimato są
lygos leidžiančios didesnio masto 
operacijas Rusijoj tik tarp lie
pos — rugsėjo mėnesių.

To karininko nuomone, geriau
sia būtų galima pulti priešą Kau
kaze. Tenai yra 80% Rusijos naf
tos, kurios centrus greit būtų ga
lima užimti, kas paraližuotų ka
riuomenę. Kaukaziečiai esą drą
sūs žmonės, nekenčią rusų, todėl, 
nedarant Hitlerio klaidų, juose 
būtų galima rasti puikius padė
jėjus. Klimatas tinkąs karo veiks
mams per ištisus metus. Iš ten 
būtų lengva žygiuota Maskvos 
link, atimant iš bolševikų pačias 
vertingiausias sritis. (CMD)

srityje sukilėliai apšaudė vyriau
sybės dalinius iš Albanijos terito
rijos. Graikų aviacija padeda nai
kinti sukilėlius Roumeli srityje. 
Tesalijoj banditai pagrobė 366 ci
vilius, iškurių 200 pavyko išva
duoti, Toj srity komunistai dar 
vis puldinėja įvairias vietoves. 
Graikų karo ministerija planuoja 
pašaukti 1947 metų naujokus. 
(NYHT).

DĖKOJA POPIEŽIUI
Šiemetinis .„Tour de France" nu

galėtojas Gino Bartali pasiuntė Šv. 
Tėvui padėkos telegramą, kurioje 
sako, jog Jo Šventenybės palaimi
nimas jį lydėjęs ligi jo pergalės 
Paryžiuje.

„LAISVOJI GRAIKIJA 20 km 
VALSTYBE"

Graikų vyriausybės armija su
spaudė Markos partizanus į 20 km. 
plotą prie> Albanijos sienos. Suki
lėliai šiuo metu yra naikinami kal
nų tarpekliuose ir uolynuose. Jų 
valdomi plotai nuolat apšaudomi 
stipria ajrtilerijos ugnimi. Paimta 
daug karo medžiagos.

Tačiau ši pergalė dar nereiškia 
civilinio karo pabaigos, nes dar 
reikia užversti sieną su Albanija 
ir Jugoslavija ir sunaikinti po 
kraštą išsimėčiusias komunistų 
bandas. Be to, kaip stebėtojai pra
neša, 1500 vyrų grupė kuri buvo 
pabėgus Albanijon, kitų keliu grįž-

PAAUKOJO 1 MIL. DOLERIŲ 
UNIVERSITETUI

Amerikietis Frank Louis paau
kojo Loyolos katalikų universiteto 
medicinos fakultetui milijoną do
lerių.

90 NUŽUDYTŲ
Nuo gegužės mėn. komunistai 

Kinijoj nužudė 90 katalikų misi
joms priklausančių žmonių.
KATALIKŲ DIENRAŠTIS JAVOJE

Djokjakartoje nuo š. m. liepos 
pradžios pradėjo eiti katalikų 
dienraštis „Hidoep" (Gyvenimas). 
Išleisti šį dienraštį finansiškai pa
rėmė kinai katalikai.
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Tremtiniu studentu šelpimas
J. AUGUSTATHS

Įvairiuose •) vokiečių universi
tetuose ir aukštosiose mokyklose 
lietuvių studentų 1947 m. gegužės 
mėn. buvo apie 2.250 stud. Iš jų 
britų zonoje buvo 654, amerikiečių
— 1.095 ir prancūzų — 478 studen
tai. Laikui bėgant, jų skaičius ma
žėjo. 1947 metų gale Vokietijoje 
studijuojančių iškaičius sumažėjo 
iki 1802. Britų zonai teko 436 stud., 
amerikiečių — 1004 ir prancūzų — 
362 studentai. 1948 metų žiemoš 
semestrui pasibaigus, visose Vo
kietijos zonose tikrų studentų yra 
1376. Be to, 46 laisvi klausytojai, 
116 diplomantų ir 140 doktorantų. 
Visų studijuojančių skaičius siekia 
1678. Pagal studijuojamas aritis 
jies kirstosi taip: architektūros —
— 57; statybos — 102; mechani
kos 79; elektrotechnikos — 56; 
medicinos — 362; odontologijos — 
85; farmacijos - chemijos — 96; 
gamtos'— 60; teisių — 86; ekono
mijos — 104; filologijos — 139; fi
losofijos — 189; teologijos — 35; 
agronomijos — 60; veterinarijos
— 18; miškininkystės — 17; meno 
82; muzikos — 46 ir vertėjų — 12. 
Vyrų yra 1216 ir moterų — 462. Iš 
jų silpnasveikačių — 310, sergan
čių Tbc — 46 studentai. Gimusių 
iki 1910 m. yra 150 stud., iki 1915 
m — 164 stud., iki 1920 — 330; iki 
1925 m. — 799, iki 1930 — 231 
stud. Iš čia matome, kad gimusių 
iki 1925 metų sudaro 47,8%; iki 
1920 — 19%; kitų amžių —ma
žiau.

Iš šio skaičiaus apie 75% visų 
studentų BALF'as šelpė per L. R. 
Kryžių, teikdamas mėnesines pa
šalpas nuo 150 iki 275 RM. mėne
siui, apmokėdamas mokslapinigius 
ir kartais duodamas kitokią para
mą (silpnasveikačiams-maisto pri
edą). Studentams pašalpas skirsto 
Studentams Šelpti Komisijos, ku
rias sudaro BALF’o atstovai, L. R. 
Kryžiaus ir prpfesūros atstovai, 
studentų atstovai.

Kap rodo paskutinė statistika, 
mažiausiai studentų studijuoja mi
škininkystę, veterinariją ir visai 
mažai pramoninę chemiją (chemi- 
ją-farmaciją — 96). L. R. Kryžius 
susirūpino skatinti mažai studijuo
jamas šakas, prašydamas BALF’ą 
paskirti 150, — stipendiją studen
tams, studijuojantiems anksčiau 
nurodytas, iki šiol mažai studijuo
jamas šakas, pirmon eilėn įvairių 
sričių chemikams ir įvairiems pra
monės amatininkams.

Studijuojančių skaičius Vokie
tijoje metai iš metų mažėją. (1947 
m. V. 1. stud. 2,230 stud., o 1948 
V. 1 — tik 1678 stud.). Mažėjimo 
priežastys — sunkios gyvenimo 
sąlygos, emigracija ir mokslų bai
gimas ((įstoja mažiau, nei baigia). 
Valiutos reforma neabejotinai nei
giamai paveiks į studijuojančių 
skaičių. L. R. Kryžius, išeidamas 
iš savo išteklių ir įvertindamas 
padėtį, pirmon eilėn nusistatė šelp
ti tuos studentus, kurie išėjo uni
versiteto kursą ir laiko egzaminus, 
ir paskutinio semestro studentus. 
Be to, L. R. Kryžiaus Vyr. Valdyba 
tiria galimybes šelpiamųjų skai
čių praplėsti. .Butų tikslu šelpti ir 
tuos, kurie laiko puskursinius eg
zaminus (kur tokie yra), ir bent 
dviejų paskutinių semestrų studen
tus. Netenka abejoti, kad studen
tai, Vokietijoje nutraukę studijas 
ir išemigravę iš Europos, užjūrio 
kraštuose nepajėgs studijų tęsti. 
Tai įrodo ten gyvenančių mūsų 
lietuvių mažas studijuojančių' ska
ičius. Kiekvieną studijų nutrauki
mą tenka įrašyti į debetą Lietuvos 
aktūrimo darbut Todėl visu uolu
mu reikia susirūpinti, kiek galint 
praplėsti šelpiamųjų studentų ka
tegorijas, kad bebaigią mokslus 
studentai galėtų Europoje pasilikti 
ir juos užbaigti.

*) Str. tilpęs LRK biuleteny Nr. 7

Berlyno figūros (1)

ERSATZLEMNAS
Vakarų demokratijoje svarbu 

turėti pasitikėjimą tautos. Sovieti
nėje — pasitikėjimą Kremliaus. 
Vakarų demokratijoj partijų vadai 
direktivų ir sugestijų gauna iš 
partinių suvažiavimų ir\ spaudos. 
Sovietinėje — iš Kremliaus polit- 
buro, kominformu ar kompartijų 
sekretorių. Dėl to sovietinėje ad
ministracijoje mėgstama pastatyti 
viešumoj įstaigos vedėją — iškam
šą ir jam duoti pavaduotoją, kuris 
faktiškai valdytų ir patį įstaigos 
valdytoją.

Kai viešumoj linksniuojamas So
kolovskis, Pieckas, Grotewohl, ma
žai kas atkreipia dėmesio į tuos 
nutylimus užkulisinius meisterius, 
kurie savo pirštuose laiko siūlus 
ir tampo į politinę sceną išleistas 
lėles, kad šoktų parodomąjį šokį.

„Šie und Er" žurnalas nurodo 
vieną tokį užkulisinį meisterį, ku
rio vardas, palyginti, mažai mini
mas — vokiečių komunistų vadą 
Walter) Ulbrichtą.

Ulbrichtas kai keno akių buvo 
jau ^stebimas veimarinės respubli
kos reichstage’. Ten jis buvo maža
mokslis, bet savo nemokšiš
kumą sugebėjo pridengti rėks- 
niškom kalbom ir dideliu atsi
davimu marksizmo kraštutinėm 
doktrinom. Jas buvo pražinęs Ul
brichtas dar savo Leipcige, pir- 
mane maksistinių profesinių sąjun
gų lopšyje. Šito medžių pramonės 
darbininko išsilavinime ir jo mark
sistiniame galvojime buvo daug 
spragų ir dogmatinių klaidų, bet

Gatunitas pirmininkas lietuvis
Pereitą pirmadienį įvyko Miun

chene generalinis Cathunitas (už
sieniečių katalikų studentų fede
racija) susirinkimas. Susirinkime 
dalyvavę septynių tautų katali
kiškų studentų organizacijų ats
tovai priėmė buvusios federaci
jos valdybos pranešimą ir išrinko 
naują federacijos vadovybę. Di
dele balsų dauguma federacijos 
pirmininku buvo išrinktas dr. Vy
tautas Bieliauskas, jo pavaduo
toju — mag. Eugen Pereyma 
(ukrainietis) ir generaliniu sekre
torium — Ladislaw Jasovksy (slo
vakas).

Susirinkime dalyvavęs Pax Ro
maną atstovas padarė pranešimą 
ir pažymėjo, kad Pax Romana yra 
ypatingai susirūpinusi tremtinių 
katalikų studentų padėtimi. Ji de
danti pastangų padėti jiems emi
gracijos reikaluose ir taip pat 
tikisi šiek tiek juos sušelpti. Ats
tovas sveikino naująją federaci
jos vadovybę ir užtikrino jai savo 
ir Pax Romana paramą.

Kaip jau buvo spaudoje rašyta 
Cathunitas atstovauja apie 10.000 
užsieniečių katalikų studentų. A.

JAUNŲJŲ
PAJĖGŲ KONCERTAS

Rugpjūčio 21 d. Warner karei
vinių stovykloje su pasisekimu 
koncertavo Mūncheno Handel 
konservatorijos lietuviai studen
tai, išpildydami visą eilę lietuvių 
ir pasaulinių kompozitorių kūri
nių. Dalyvavo dainavimo klases 
studentės-ai Domeikaitė, Skipa- 
rytė, Vilčinskaitė ir Zmuidzinas, 
be solo partijų padainuodami ir 
keletą duetų bei trio; jiems 
akomponavo Kepalaitė ir Matu- 
kaitė. Minėti studentai numato 
suruošti keletą viešų koncertų ir 
kitose artimesnėse Mūnchenui 
lietuvių stovyklose. Z. P.

LYGIOM SU CANNSTATTU 
Laimėta prieš Čekus

Schw. Gmūndo lietuvių šach
matininkai Wiirttembergo pirm- 

jis rodė sugebėjimų jas nugalėti 
ir marksizmo tikėjimą prisiimti.

Tatai įžvelgė visa stebinti so
vietų pasiuntinybės akis. Kai na- 
cionalsocializmas paėmė valdžią, 
jos rūpesčiu daug žadantis Ulbrich
tas nepastebimai buvo nuimtas nuo 
scenos ir perkeltas į... Maskvą. 
Tokis pat saugumas buvo suteiktas 
tada ir vienam iš Einheitspartei da
bartinių vadų. Tik populiariausias 
tada Vokietijos komunistų vadas 
Emst Thalmann buvo paliktas Vo
kietijoje ir padarytas kankiniu ko
munizmo garbei, nes jis kominter- 
no nebuvo rastas pakankamai ga
bus ir naudingas ateičiai.

Tai buvo 1933. Tada Ulbrechtas 
buvo 41 metų, o Pieckas 55. Jie 
Maskvoje turėjo pereiti sovieti
nius mokslus ir persiauklėti. Ne
lengva būti šitokio amžiaus moki
niu. Bet Ulbrichtas atliko visa 
sąžiningiausiai. Po 15 emigracijos 
metų jis įprato ne tik rusiškai 
puikiai kalbėti, bet ir galvoti ru
siškai ir gyvenimą, net Vokieti
jos gyvenimą, vertinti grynai ru
sišku sovietiniu mastu.

Ulbrichtas suprato, kad sovieti
niu metodu tikrasis vadas turi 
sukurti apie save tautoje mitą, 
paslaptį. Tam jis turi kuo ma
žiausiai visuomenei rodytis. Rei
kia 'intymius ryšius turėti tik su 
politbiuru. Ir tai Ulbrechtas lai
mėjo tiek, kad visi jo bendra
darbiai jo pažinčių ir ryšių prisi
bijo.

Spauda praneša, ikad ryšium su 
prieš amerikietiškos veiklos tyri
mais JAV valdžios organai susi
domėjo ir lietuvių komunistų veik
la. Pas žinomus jų veikėjus Pale- 
vičių ir Masytę padarytos kratps. 
Surengtame jų piknike dalyvius 
išgąsdino, kai jie išsiaiškino, kad 
dalyvius fotografuojantieji vyrai, 
kuriuos pradžioj palaikė spaudos 
reporteriais, yra saugumo valdi
ninkai. Tai sukėlė dalyvių tarpe 
sąmyšį, ir daugelis jų tuojau iš 
pikniko pabėgo. Lietuvių komu
nistų vadų dauguma piknike visai 
nedalyvavo./
Amerikiečiai sudarinėja kraujo 

atsargą
Apskaičiavę, kad atominio karo 

metu kraujo transfūzijoms teks 
panaudoti lt) kartų daugiau kraujo, 
negu paprastai, amerikiečiai sten
giasi iš anksto juo apsirūpinti. 
Amerikos Kraujo Bankų Sąjunga 
yra numačiusi steigti valstybinio 
masto kraujo banką, kuris turėtų 
sudaryti pakankamas kraujo atsar
gas. Transfūzija yra iki šiol vie
nintelis žinomas metodas kovai su 
alfa ir gama spinduliais, trukdan
čiais raudonųjų kraujo rutulėlių 
gamybą.

menybių rungtynėse rugpiūčio 21 
d. sužaidė su Bad Cannstatto vo- 
ikečiais 4:4. šiose rungtynėse pa
sižymėjo meisteris Tautvaišas, 
Skibniauskas, Stančius ir Stan- 
čius jun.

Sekančią dieną Schw. Gmūndo 
lietuvių stovykloje įvyko draugiš
kos rungtynės su čekų šachmati
ninkais, kurių eilėse lošė 8 Pragos 
geriausių komandų žaidėjai: Dr. 
Kalina, Ghelgand, Griss, Burda ir 
fct. Lietuviai šiose rungtynėse su- 
kovojo pasigėrėtinai ir laimėjo 
11,5:0,5.

Taškus pelnė: Tautvaišas 1, 
Skibniauskas |1; Brazauskas 1, 
Markevičius 1, Stančius 0,5, Mus
teikis 1, Kaunas 1, Stančius jun. 
1, Zenkevičius -1, Urbonaitis 1, 
Anskolis i ir Jurgulis 1.

SUOLIS Į MIRTĮ
STEWART ALSOP IR THOMAS BRANDEN

Van Steele buvo mažas, smulkus 
žmogelis su siauru, pilnu baimės 
veidu. Jis prisidėjo prie pogrindžio 
sąjūdžio todėl, kad jam pavyko 
save įtikinti, jog jis nekenčia vo-
kiečių. Tačiau tais momentais, kai 
jis buvo vienas pats, jis žinojo, 
kad prisidėjo tik todėl, kad iš
vengtų priverčiamųjų darbų Vo
kietijoje.

Billy pasakė jam apie laukiamą 
dviejų draugų atvykimą. Ar Van 
Steele gedėtų juos paslėpti, kol 
laikinė priedanga bus paruošta? 
Van Steele buvo bailus ir svyruo
jantis. Billy sustiprino savo argu
mentus, duodamas jam vieną iš 
savo revolerių. Taip dalykas buvo 
baigtas.

Vasario 10 dienos — rytą V — 
8 Fordas sustojo prie De Woelf 
namo. KeturTsunkiai ginkluoti vy
rai, apsivilkę puikiais mėlynais 
kostiumais, užėmė lauke pozicijas. 
De Woelf pats atsiliepė į durų bel
dimą.

— Ar „Billis iš jūreivių namo" 
yra čia?

I — Ne.
Nepažįstamasis išsitraukė iš ki- 

, šenės laišką. Tai buvo iš po- 
' grindžio vado Eidhovene. DeWoelf 
gerai pažino parašą- Jis buvo 
adresuotas Van Steele.

— Leidimas atsikratyti žmogaus,
paminėto jūsų laiške. Priedui- 
revoiveris. Įvykdyk egzekuciją. 
Ginklai ir dokumentai, esą Billy 
nuosavybėje, turi būti paimti, nes 
spėjama, kad jis kadaise dirbo 
britų žvalgybai.

De Woelf iš pradžių nepaprastai 
nustebo. Po to jis pradėjo greitai 
kalbėti: jis pažino Billy ilgus me
tus — Jis visuomet buvęs ištiki
mas pogrindžio narys. Be to, jis 
niekuomet nebuvo vadinamas „Bil- 
liu iš jūreivių namo". Sis Billy bu
vo genialus sąjungininkų agentas. 
Jis visuomet pasiruošęs parodyti 
Van Steele Billy naudojamą radio 
aparatą. Bet kur buvo Van Steele?

Vyras prie durų nekantriai nu
mojo ranka. Jis pasakė, kad Van 
Steele nervai neišlaikė, dr jis su 
savo trim draugais žada egzekuci-

Kad išliktų doktrinierius, kuriuo 
Maskva jį padarė, Ulbrichtas at
sisakė nuo „sentimento", nuo jaus
mo, nuo širdies, kurie vardan žmo
niškumo, vardan gyvojo žmogaus 
neleidžia pravesti reformų iki galo 
ir įvykdyti partijos laboratorijoje 
sugalvoto idealo. Jis virto tik so
cialinio gyvenimo sausu matemati
ku ir chirurgu, kuris be jokio su- 
drebėjimo gali pjaustyti visuome
nę, kaip jo planas diktuoja. Jam ir 
dabar esą pavesta socialinio reor
ganizavimo planai Vokietijoje.

Nors Ulbrichtas vokiškai gerai 
šneka savo saksiškuoju akcentu, 
bet jo kalboje aidi sumaskvintas' 
ir sovietinės akademijos nustatytas 
stilius a la: „Draugai, vakarinių 
zonų ekonominio gyvenimo padėtis 
chaotiška. Taip, draugai, padėtis 
vakarinėse zonose chaotiška. Taip, 
draugai, chaotiška".

Jis eina į tribūną kaip kitados 
nešdamas rastus. Jis apžvelgia mi
nią šaltai ir sausai su tokiu žvil
gsniu, kad žiūrėtojas pajaučia: ši
tas žmogus pavojingas ... Pirmy
kštis klausytojams šypsnys, kuri 
buvo sukėlusi jo leniniška! barzde
lė, Lenino imitacija iki jo gestų, 
judesių, dainuojamo kalbos tono,

dingsta, kai Ulbrichto akys neju- 
domei ir gręžiamai įsminga į kiek
vieną, ir tas kiekvienas tada ima 
galvoti apie savo saugumą.

Vokiečiai tikina, Ulbrechtas da
lyvavęs Berlyno paėmime kaip 
aukštas politinis komisaras sovietų 
karininko uniforma. Ten jis buvo 
maršalo Žukovo patarėjas, o jo 
žmona, taip pat iš Maskvos atvy
kusi, buvo Žukovo vertėja. Jo san
tykiai su rusų generolais ir marša
lu Sokolovskiu remiasi formule 
„tu".

Spėjama, kad Ulbrechtas yra 
kominformo atstovas Vokietijai. O 
visuose Vokietiją liečiančiuose 
reikaluose jis yra tikrasis eksper
tas, pilkasis eminencija.

Bolševikų metodas yra panašus 
kaip senųjų kryžiuočių — pasiimti 
žmogų iš numatyto okupuoti krašto 
ir jį padaryti atsidavusiu ir įsitiki
nusiu sovietinių planų vykdytoju 
okupuotame krašte. Šia proga pa
žymėtina, kad užsienių spauda rašo, 
jog ir garsusis dabar sovietų mar
šalas Sokolovskis pirmojo pasauli
nio karo metu buvo Austrijos ka- 
rauliaus kariuomenės karininkas. 
Taigi Austrija davė ir grandinį Hit
lerį ir maršalą Sokolovskį.

JAV policija susidomėjo 
lietuviu komunistu veikla

Suimtas lenkų katalikiško laikraš
čio leidėjas

Lenkų saugumo policija suėmė 
katalikiško lenkų savaitraščio 
„Tygodnik Powszechny" leidėją 
P. Jaszenici. Laikraštis buvo lei
džiamas Krokuvoj, kur reziduoja 
ir Lenkijos kardinolas Sapieha. Jis 
buvo skaitomas Lenkijos katalikų 
hierarchijos nuomonės reiškėju.

Prancūzai ieško saugių nuo ato
minės bombos vietų

Prancūzai imasi tyrinėti pietų 
Prancūzijoj esančius požeminius 
urvus, kuriais *teka požemio upės. 
Norima ištirti ar tos grotos yra 
pakankamai saugios nuo atominės 
bombos ir ar juose būtų įmanoma 
įrengti sandėlius bei p’ramonės 
įmones.

Austrijos moterys siekia aukštojo 
mokslo

Austrijos aukštosiose mokyklose 
šiuo metu studijuoja 40.000 stu
dentų. Iš jų žymi dalis yra mote
rys. Pažymėtina, kad, palyginus su 
paskutiniaisšas pirmosios Austrų 
respublikos metais, studenčių skai
čius padidėjo net trigubai.

ją įvykdyti. Tačiau kas gali įrody
ti, kad šis žmogus tikrai yra są
jungininkų agentas?

De Woelf pakėlė pianino viršų 
ir triumfuodamas parodė Billy 
įrengtą radio. Vyras prie durų pa
sižiūrėjo į jį, paskui davė signalą 
trims savo partneriams. Šie atsis
tojo prieš de Woelf pakėlę savo 
ginklus, kai jo žmona ir trys vai
kai kiūtojo užpakaly jo.

Vadas išsitraukė voką su savo 
dokumentais. Lauko pusėjo buvo 
užantspauduota didelė balta kau- 
kuolė su sukryžiuotais kaulais. 
Gestapo!

Jei Billy būtų šiuo momentu 
nusprendęs bėgti, jis būtų galėjęs 
tai padaryti. Būdamas viršuj laip
tų, jis girdėjo dalį pasikalbėjimo. 
Jis tyliai žingsniavo po kambarį, 
rinkdamas dokumentus ir popie
rius. „Billio iš jūreivių namo" pa
minėjimas jam nebuvo mįslė. Jei 
vyrai apačioj tikrai buvo iš Gesta
po, jie aiškiai žinojo, kad anas 
Billy negyveno su De Woelf. Tai 
buvo aiškus triukas. Jis pažvelgė 
į atdarą langą.

Iš kitos pusės reikėjo pagalvoti 
apie De Woelfus. Koks likimas 
laukia jų po to, kai jo radio buvo
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Kur aukštieji ponai uz spygliuotu vielų gyvena
(MŪSŲ BERLYNO KORESPONDENTO)

Kad žmonės laisvu noru pasi
rinktų gyventi už spygliuotų tvo
rų, atrodytų netikėtina, bet tai 
įvyko su „liaudies demokratijų“ 
vadais Berlyne. Rusai evakavo 
vieną miesto kvartalą, aptvėrė 
spygliuota tvora, o už jos apsi
gyveno evakuotųjų butuose Pick, 
Grotewohl iš nesuskaitomos eilės 
komunistų funkcionierių. Norintį 
už spygliuotų vielų patekti paša
linį grąžina atgal sargybinis, sto
vintis tarp vartų. Bet ne tik vadai 
saugomi: „Kurier praneša, kad 
Mecklenburge, Plau apylinkėj, 
esančią sidabrinių lapių fanmą 
saugo ir raudonarmiečiai. Kad 
kailis įgautų pageidaujamą žvil
gesį, lapės girdomos pienu ir še
riamos unguriais. Tačiau 4000 
lapių kaimenei sušeriamų ungurių 
negalima tiesti geležinkelių sijų 
vietoj, gi šioms negalint iš V. Vo
kietijos peržengti blokados tvoros, 
sovietų sektoriuj teko sustabdyti

KĄ AMERIKIEČIAI GALVOJA 
APIE BŪSIMĄ PREZIDENTĄ

Prieš busimojo JAV prezidento 
rinkimus amerikiečių žurnalistai 
susidomėjo priežastimi, kodėl bal
suotojai apsisprendžia už vieną ar 
kitą kandidatą. Jie pravedė gyven
tojų apklausinėjimą ir gavo tokius 
rezultatus:

už Dewey balsuojama todėl, 
kad: žmonės nori pasikeitimo ad
ministracijoj, Dewey turi daugiau 
sugebėjimo pravesti savo sumany
mus, jis yra inteligentiškesnis, jis 
yra jaunesnis.

Įdomu, kad tie, kurie remia De
wey, balsuoja ne už programą, bet 
už žmogų. Ką Dewey darys su 
savo inteligencija, gabumais veikti 
ir jaunyste, jie nesako.

Už Truman balsuojama todėl, 
kad: dabar ne laikas keisti arklius, 
jis užstoja dirbančiuosius žmones, 
jis sekė Roosevelto tradicijas, pa
tinka jo civilinės teisės programa.

Tie, kurie pasirenka Trumaną, 
balsuoja ne už žmogų, bet už pro
gramą. Kaip jis tą programą mano 
pravesti — jie negalvoja.

Rašytoja Požėraitė išvyko į Bra
ziliją

S. m. rugp. 11 d. rašytoja K. Po
žėraitė išvyko į Braziliją, kur jau 
seniau įsikūrę? gyvena jos brolis.

DIPLOMATŲ GEOGRAFIJA —
Prieš kiek laiko Jugoslavija 

įteikė UNO skundą, kad graikų 
lėktuvai 90°30' geograf. ilgumo ir 
40°59' geogr. platumo pažeidę Ju
goslavijos sienas. Graikai atsaky
dami nurodė, jog tai neatitinka 
tiesos, nes iš žemėlapio kiekvienas 
lengvai gali įsitikinti, jog toks 
geografinis ilgis ir plotis yra Mon
golijoj prie Sinkiang upės.

NAUJA „PASAULINE KALBA"
Kanados ukrainietis mokytojas 

Ivan Petalka, kuriam nusibodo vis 
naujus emigrantus mokyti anglų 
kalbos, sukūrė naują pasaulinę 
„skaičių kalbą", kurią Petalkos 
galva, galėtų visas pasaulis susi
kalbėti. Jis pav. siūlo „aš" reikšti 
1, tu-2, vyras-330, demokratija- 
8730 ir t.t.

rastas pas juos? Jei šie vyrai dar 
ne viską žinojo, jie duos jam pro
gos išgalvoti istoriją, išgeibstint 
save ir De Woelfus. Bent De 
Woelfus! Jis sudegino savo, popie
rius ir atidarė duris.

Kumščiai smogė jam į veidą, ir 
jis krito žemyn. Jie negailestingai 
mušė buožėmis. Žiūrėdamas į krau
ją ant grindų, Billy laukė įsakymo: 
„Prisipažink!" Jo vėl iš naujo jis 
šumarmėdavo: „Aš neturiu ko pri
sipažinti". Tada kumščiai vėl smog
davo jam į veidą. Kažkur toli jis 
girdėjo ponios De Woelf kūkčioji
mus.

Po 20 minučių vienas iš vyrų 
tarė: „Nutempkim jį laiptais že
myn kartu su kitais; mes sušaudy- 
sim juos visus".

Billy tarė:
■— Ne, aš esu pasiruošęs prisi

pažinti.
Jie nuvedė jį laiptais žemyn. Jis 

neteko trijų dantų ir kraujas jam 
tekėjo iš nosies, burnos ir ausų. 
Jis matė De Woelf ir vyriausią jo 
sūnų vedamus į Fordą. Tuoj at
vyko kitas automobilis, ir jis buvo 
išvestas lauk.

Kai Billy atvyko į Groningo ka
lėjimą, jis neturėjo jokių planų ir

jokios vilties. Vienintelis klausi
mas jo galvoje buvo, kodėl Ge
stapo klausė De Woelf apie „Billy 
iš jūreivių namo". Jis tuoj sužino
jo atsakymą. Gestapo parodė jam 
laišką iš rezistencijos štabo, adre
suotą Van Steele, kurį naciai buvo 
pagrėbę. Jis lietė (Billy ir Gestapo 
tai žinojo) jo paties veiklą, bet 
laiške jis buvo pavadintas Gestapo 
agento vardu. Bežiūrint į prane- 
Šimą, Billy dingtelėjo galvon vei
kimo planas.

Dėl kurios nors priežasties Van 
Steele įtarė Billy. Taigi, pogrindžio 
organizacija įsakė Billy nužudyti. 
Viskas tvarkoj. Jis pasakys Ge
stapui, kada yra pasiruošęs dirbti 
prieš rezistenciją. Tai jam atrodė 
vienintėlė viltis.

Kai jie davė jam progos kalbėti, 
Billy prisipažino, kad jis buvo tas 
žmogus, apie kurį laiške kalbama. 
Tačiau vardas „Billy iš jūreivių 
namo” buvo neteisingas. Jisnepa- 
žino tokio asmens. Tačiau jis, 
Billy, buvo tikras sąjungininjų 
agentas.

Tada jis sugalvojo savo istoriją. 
Jis pasisakė nekenčiąs pogrindžio 
judėjimo, kuris liepęs jį nužudyti. 
Jis išpeikė sąjungininkų vyriausy

30% statybos darbų, kurių paran- 
gas buvo įsakę rusai. Nutraukti 
Gendant signalams, o jie gami
nami anapus blokados tvoros, 
„S Bahne“ (miesto geležinkely) 
įvyksta kasdien katastrofos. Ka
dangi miesto geležinkelis rusų 
kontroliuojamas, tai rusai suma
nė geležinkelio negalavimus gar
siakalbių tvora užtverti. Tačiau 
britai šį darbą uždraudė. Girdi, 
Berlyno radio skelbiamas „demo
kratinis limonadas“ lengvai, dėl 
demontuotų riedmenų siaurumo, 
gali patękti į vakarinius sekto
rius, kurių gyventojai gali susirg
ti besiklausydami. O sirgti Ber
lyne labai vengiama, nes džiovos 
ligą sovietai uždraudė, įsakydami 
į mirusiųjų džiova mirties liudiji
mus įrašyti širdies stabą. Nežiū
rint signalų trūkumų, berlynie
čiai važiuoja į Tempelhofą, kur 
nuo peronų stebi, kaip iŠ majes
totingai atskridusių „dangaus 
meisterių“ — „Skymaster“ iš
kraunamos kalorijos. Šio berly
niečių smalsumo nesutrukdė vie
ną rytą išdygusi tvora, nes per ją 
žiūrovai šimtais kopia (Nežinau, 
ar mano matytos iškraunamos ka
lorijos lietuvių pakrautos buvo). 
Šnekant apie kalorijas, prisimin- 
darbai ir „Sov. Sąj. Reprezentaci
jos Rūmų“, kurie pradėta statyti 
vietoj buvusio „Bristo!“ viešbučio.,

tina, kad jomis kiti ir labai susi
rūpinę. Britų sektoriuj išeinančio 
dienraščio „Telegraf“ korespon
dentui pasisekė prasiskverbti pro 
spygliuotų tvorų užtvaras, kurias 
ant sektorių sienų po „Potsdamer 
Platz“ įvykių buvo priversti nu
tiesti Vakarų sąjungininkai, kad 
apsaugotų jų sektorių gyventojų 
gyvybę nuo kulkų krušos ir de
portavimo, ir nuvykti į „Schlesi- 
scher Bahnhof“. Korespondentas 
sužinojo, kad vykstantiems atos
togų raudonarmiečiams, šalia ran
kinio bagažo, leidžiama papildo
mai imtis: eiliniams 125 kg. svo
ris, karininkams iki majoro laips
nio — 175 kg. iki pulkininko 250 
kg. Aukštojo laipsnio karinin
kams bagažo svoris neribojamas. 
Korespondento žiniomis, siunčia
mas bagažas susideda iš negen- 
damų maisto produktų, nors pa
tikrinti neteko, nes siunta krau
nama už geležinės tvoros.

Davinis.

Mielą coli. PETRĄ BRIZ
GI ir dr. med. dent. EMI
LIJĄ BANIUKAITYTĘ su
tuoktuvių proga sveikina 
Draugovė ir korp. „Grandis“ 
Stuttgarto Stud. Ateit.

Amūms Mimus...
KELNES TRUKDO ANGLAMS 
LAIKYTI PAKELTĄ GALVĄ

Taupumo sumetimais anglai su
siaurino petnešų gumą, bet dėl to 
petnešos nuolat trūksta ir jų su
naudojama daugiau, negu anksčiau. 
Tai iškeldamas, „Times“ peikia 
tokį taupymą, pareikšdamas, jog 
„negalima iš tautos reikalauti, kad 
ji laikytų pakeltą galvą, kai jai 
reikia prilaikyti kelines".

NEAPDAIRŪS KRITIKAI
Wuppertaly surengtoj meno pa

rodoj buvo išstatyti ir abstrak
tinio meno atstovo amerikiečio P. 
Fontaine pavaikslai, apie kuriuos 
kritikai atsiliepė su entuziazmu. 
Keliaudamas po Europą, P. Fon
taine aplankė ir šią jau prieš ke
lias savaites atidarytą parodą, kur 
konstatavo, kad šeši jo pavekslai 
kabo aukštyn kojom.

bes, ypač amerikiečius, kurie nie
kada nesielgę su juo .garbingai 
Jis nieko daugiau nenorįs kaip tik 
keršto.

„Aš dirbsiu Gestapui kaip dvi
gubas agentas", tarė jis, „jei jūs 
paleisite De Woelfus."

Gestapininkai neatsakė nieko į 
tai, ir jis buvo nuvestas atgal į 
savo celę. Po dviejų dienų jis buvo 
nugabentas į Gestapo štabą Zwolle- 
je, kur buvo nuodugniau išklausi
nėtas. Naciai buvo ypatingai man
dagūs, net pasiūlydami atsisėsti. 
Jie klausinėjo apie OSS, britų 
žvalgybą, vardus žmonių, kuriuos 
jis sutiko, vietas, kuriose jis buvo 
lavinamas, šifrą, kurį jis vartojo. 
Billy atsakė į visus klausimus ir 
buvo nuvestas į naują Zwolles 
kalėjimo celę.

Naktį į vasario 12-tą jo celė bu
vo vėl atrakinta. Billy įdavė i 
rankas radio, jis buvo nuvestas į 
kalėjimo kiemą ir, atsistojus iš 
šalių keturiems vyrams su revol
veriais, gavo įsakymą susirišti' su 
Londonu. Tai buvo naktis, kai Pe
ter Smithas pirmą kartą pastebėjo 
kažką keisto. Billy prašė „tiktai 
siuntinių“.

PADĖKOS
Gerb. Tėvui Gutauskui S. J. už 

suruošimą ir pravedimą 3-jų už
darų rekolekcijų Miuncheno stu- 
dentams-ėms nuoširdžiai dėkojame.

Rekolekcijų dalyviai

Visiems gerb. tautiečiams, pa- 
reiškusiems mums užuojautą ir 
prisėdėjusiems prie mūsų brangaus 
vyro ir tėvelio
A. A. VLADO MIKNEVICIAUS — 
laidotuvių, širdingai dėkojame.

Seimą.

Ponui A. Rimydžiui, daugiausia 
įdėjusiam pastangų, steigiant lie

| PRANEŠIMAI I
„AIDŲ“ PLATINTOJAMS IR 

SKAITYTOJAMS
„Aidų“ žurnalo platintojai, yra 

prašomi, kas nepranešė, pranešti 
artimiausiu metu, kiek pageidau
ja gauti žurnalo Nr. 16.

Taip pat, kas dar nėra atsilygi
nęs, prašome ta pat proga atsis
kaityti. Skola senomis RM yra at
siskaitoma naujomis markėmis 
(DM) santykiu 10:1.

„Aidų“ Administracija.

LIETUVIŠKAI — ANGLIŠKO 
ŽODYNO REIKALU

Jau kurį laiką spausdinamas ir 
rudenį turįs iš spaudos išeiti V. 
Peteraičįo paruoštas lietuviškai — 
angliškas žodynas dėl dabartinės 
valiutos reformos susidūrė su pi
niginiais sunkumais.

Kad žodyno išleidimas nebūtų 
užtęstas ir kad būtų galima nusta
tyti jo tiražą, kviečiame gerb. vi
suomenę šį žodyną iš anksto užsi
prenumeruoti.

žodynas, prie kurio autorius 
apie 3 metus atsidėjęs dirbo, api
ma daugiau kaip 30 000 lietuviškų 
žodžių, bus Išleistas gerame po
pieriuje, normalios knygos formato 
(21 X 15 cm), arti 600 pusi, ir dabar 
užsiprenumeravusiems kaštuos 
18.40 DM.

Pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu: M. Sutkevičius, Mūnchen 9, 
Pllgersheimer Str. 21/1 (b. Dr. Kalt- 
hoIt> M. Sutkevičius

Leidėjas.
SKAUTAMS

Skautų iškilmingojo akto nuo
trauką, įdėtą „Žiburių" Nr. 33, ga
lima gauti, prlsiuntus 1,12 DM.

(13a) Rebdorf b. Eichstatt 
Jon. Gaidys.

SKELBIMAS Nr. 47 
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime suminėti asmenys. 
Ieškomieji, arba jų likimą žinan
tieji, yra prašomi atsiliepti C/Kar- 
totekon per vietos LTB komitetus, 
kartu nurodant skelbimo eiles Nr. 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto 
ženklų atsakymui apmokėti.

698. BUKSYS Jonas ir Emilija iš 
Kauno; 2ADVIDIENE Valerija iš 
Joniškio; VAIČIULIS (sūnus Pra
no) iš Gedviliškių; VAIČIULIS (s. 
Antano) iš Zalakiškių.

699. SURVILA Vytautas (1914) 
nuo Švenčionių; SURVILA Jonas 
nuo Pastovių; MILIŪNIENE-Malec- 
kaitė Marija su sūnumi Jonu iš 
Tauragės.

700. SATULAI Petras su Ona ar 
jų vaikai, gyvenę Kaune — pra-

ISelna antradieniais, ketvirtadieniais ir Seštadie- 
„£IDUriQI nlais. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekviena paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Full Sutton, Hostel 
Staff, Stamford Bridge. Near York.
Kanadoj: Mr. P. Piečaltis. 6668 Delorimler Ave., Montreal 38, Quebec, 
„žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.

tuvišką knygynėli Edfnundsthalio 
sanatorijoje, Mūsų Keliui, Atžaly
nui, Patrijos sav. p. Lenktaičiui 
Sudavijos — pp. Br. Šulaičiams, 
Spaud. Skyr. prie Sv. Sosto Dele- 
gatūros, p. Narbutui ir Indreikai, 
p.P. Abel skiui už atsiustas knygas 
ir pasižadėjimą siųsti išeinančius 
leidinius mūsų ligoninės knygynė
liui, o taip pat Edmunds thalio sa
natorijos šefui Dr. K. Vyšniauskui 
buv. Spackenbergo stovyklos L.RK. 
pirmininkui Dr. Stonkui, dek. kun. 
V. Dabašinskui ir kitiems pinigais 
p.P. Abelskiui už atsiųstas knygas 
gai dėkojame

Edmindsthalio TBC Sanatorijos 
lietuviai pacientai

šomi rašyti ieškotojai: Mrs. Ste
fanija Serelienė-Pilkaitė, 3959 Ar? 
cher Ave., CHICAGO 32.

701. POCIŪTE Gertrūda-Regina 
yra prašoma atsiliepti adresu: Mrs. 
Anna Citowitz, 9027 — 75th St.r 
WOODHAVEN 21, N. Y./USA.

702. POVILAITIS Juozas iš Už- 
meškių yra prašomas atsiliepti 
adresu: Mrs. B. Kudorauskas, 8009 
Lyons Ave., PHILADELPHIA 42, 
Pa./USA.

703. BALTRUSIŪNAS Viktoras 
iš Diekišių, PASLASTIENE-Baltru- 
šiūnaitė su vaikais ir PLOVAKIE- 
NE-Baltrušiūnaitė yra prašomi at
siliepti adresu: Mrs. Weronica 
Galsvan (Baltrušiūnaitė), 331 West 
109 Place, CHICAGO, I11./USA.

704. DULSKIENĖS Amelijos ir 
SPIERSKIENES Agotos vaikai yra 
prašomi rašyti adresu: Mrs. Joan 
Sienkiewicz, 131 Weeger Street, 
ROCHESTER 5, N. Y./USA.

705. ŠIMKUS Antanas (sūnus 
Jono) iš Šiaulių yra prašomas ra
šyti savo motinai tokiu adresu: 
Mrs. Elžbieta Shimkus, 170,Zl Wa
shington St., WORCHESTER.

706. BUBĄS Ignas ir Kazy? iš 
Smilgių parapijos, ALISAUSKAS 
Juozas, RIMIENE Elzė, PIUNGIENE 
Salomėja ir RIMAS Jonas — iš 
Šeduvos parapijos yra prašomi at
siliepti LG Konsulatan, New York, 
ryšium su Igno Bubo palikimo by
la Nr. 12883/10—3155.

707. MILLER (MiUai) Jonas, To
mas, Salomėja, Marija, Ona, Mar
celė ir Benediktas — visi kilę nuo 
Mažeikių, yra prašomi atsiliepti 
LG Konsulatan, New York, ryšium 
su mirusio Silvestro Miller paliki
mo byla Nr. 7011/M.

708. Užklydę dokumentai, laiš
kai: Romualdo Steponavičiaus
(1941.V.7) ir Gražimos Onos Nak- 
vosaitės, Juozo Mociaus ir Veroni
kos Martinaitytės, Bronislovo Ska- 
paro ir Vladislovos Miodušauskai- 
tės bei Balio Bedarfo ir Joanos 
Nacevičiūtės sutuoktuvių metrikai; 
Joanai-Vitalijai Masukevičienei 
laiškas su Affidavit'ąis nuo Mrs. 
Constanse Misiūnas, Juozapui Po
vilaičiui laiškas nuo Mrs. B. Ku
dorauskas, broliui laiškas nuo Mrs. 
Elizabeth Bzorstauskas, Antanui, 
Dudėnui laiškas iš Brazilijos, Jonui 
Vitkauskui laiškas nuo J. Adomai
čio, F. Tamolukui laiškas iš JAV, 
Stasiui Jokubauskui laiškas iš 
Australijos nuo Alekso, Kristinai 
Stašaitytei, laiškas iš Australijos 
nuo Sabaniausko, prof. P. Jakubė- 
nui laiškas iš Prancūzijos ir Euge
nijai Lervazaitei laiškas iš JAV.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kaip ilgai truks dirbtine taika?
Prancūzų instituto narys Jacque 

Chastenet savo straipsny „Dery
bos" rašo: „Kad dėl Berlyno nebus 
prieita prie karo, galima buvo 
jau iš anksto pramatyti. Karo 
nenori nė Rusija, kurios rankos 
užimtos krašto atstatymo ir kuri, 
nežiūrint savo politinių ir gene
ralinių štabų nuomonių skirtingu
mo, didesnį vaidmenį skiria savo 
propogandai negu kariuomenei, 
nė JAV, kur pilnu tempu vyksta 
prezidento rinkimų kompanija, 
kurios dar nėra pilnai kariškai 
apsaginlavę ix kur apskritai gyven
tojai yra pacifistiškai nusiteikę. 
Vadinas, karo nėra. Bet ar tai 
reiškia taiką?“

Sis klausimas Europos ir Azijos 
gyventojams neduoda ramybės. 
Kaip ilgai tokia padėtis truks?

Visi tikėjosi gauti atsakymą iš 
šiuo metu vykstančių Kremliuje 
pasikalbėjimų, nors tokio atsaky
mo, kuris iš tikrųjų parodytų, 
koks didelis yra nuomonių skir
tumas tarp Rytų ir Vakarų ir kaip 
toli iš tikrųjų tebeskraido svajo
jamas taikos balandis. „Jei Rytai 
ir Vakarai . nepajėgė išaiškinti 
šios painiavos, tai kaip ilgai da
bartinė dirbtinė taika galės būti 
išlaikyta?" klausia „Newsweek" 
savo 8. 23 numery.

PASAULIS NERAMUS

Azijoje nei taika, nei karas. In
fliacija, pilietinis karas ir komu
nizmas kasdien lamdo Kinijos 
milžino kūną ir mažina šio krašto 
reikšmę bei svarbą Tolimųjų Ry
tų ateities vystymuisi. Korėjie
čiai džiaugiasi, kad nors pusė jų 
tautos galėjo sudaryti savo vy
riausybę, kurią JAV pripažino. 
Siaurinė Korėjos dalis pasiliko už 
„Geležinės uždangos". Kova dėl

Didžiausi oro manevrai
Britų oro pajėgų ministerija 

praneša, kad rugsėjo 3 d. prasi
dės didžiausi po karo oro mane
vrai. Manevruose be Royal Air 
Force dalyvaus ir Vokietijoje bei 
Anglijoje esą JAV oro pajėgų da
liniai. Ministerijos komunikate 
nurodoma, kad manevrai bus 
įvykdyti ta prasme, tartum kon
tinento priešas, kurio bazės tę
siasi nuo Šveicarijos sienos iki 
Olandijos salos Juist ir toliau iki 
Norvegijos pakraščio, rugsėjo 
3 d. įteikė ultimatumą, kurio ter
minas baigiasi 1 vai. Pasibaigus 
ultimatumo' terminui, prasidės 
oro pajėgų „Sūdlands“, kurioms 

.vadovauja oro maršalas Ellwooe, 
Londono ir jo apylinkių karinių 
taikinių puolimus. Puolime da
lyvaus netik bombonešiai, bet ir 
pakraščių komandų vienetai, 
skraidantieji prasiveržiantieji da
liniai, amerikiečių bombonešių 
formacijos Vokietijoje, esančios 
RAF Yorks ir Dakotas transporto 
komandos bei Hornets, Lincolns 
Lan acs terš, Moskitas ir Welling
ton© kovos lėktuvų junginiai.

Japonijos nėra galutinai pasibai
gusi. Mac Arthur, kuris daugiau 
dėmesio kreipė i reformas, negu 
krašto atstatymą, Japonijos ko
munistams davė progos susti
prėti ir Sovietų Rusija nori juos 
dar sustiprinti. Sovietai nepaten
kinti, kad per mažai leidžiama 
jiems dalyvauti, sprendžiannt Ja-‘ 
ponijos klausimus. Malajuose ko
munistai teroru stengiasi visą 
valdžią pasiglemžti i savo rankas.

Europoje, kur karo debesys ar
čiausiai' pakibę, kalbama apie Va
karų karines sąjungas, pie pas
kirų kraštų apginklavimą, ginklų 
standartizaciją, spėliojami busi
mieji frontai ir karo eiga. Euro
pos Rytai, kaip iš spaudos matyti, 
veikia konkrečiau. Pereitos savai
tės „Newsweek" rašo, kad „pa
prastai, parbaigus derliaus nu
ėmimui, sovietai paskelbdavo’ 
manevrus, kur dalyvaudavo visų 
ginklų rūšių pajėgos". Šiemet to 
dar nepadaryta, nes, matyti, „So
vietų armija turi ką nors svarbes
nio atlikti". Korespondentai pra
neša, kad „dideli rusų kariuomenės 
kiekiai perkeliami iš Ukrainos į 
Lenkiją".

Balkanai vis labiau įsijaudina, 
Prancūzijoje ir Italijoje komu
nistai neatsisako nuo revoliucinių 
užgaidų.
NEGALIMA IŠSPRĘSTI KARINE 

JĖGA

„Bet maža tėra pagrindo many
ti, kad dabartinis tarptautinis 
įtempimas gali būti karine jėga 
išspręstas", rašo Walter Lippmann 
„New York Herald Tribune". „Tai 
reiškia: rusai negali į Vakarų 
Europą įžygiuoti be karo rizikos, 
nes, kol amerikiečių miestai ga
lės būti rimtai užpulti; rusų miestai

Gynimosi pajėgas „Nordlands“ 
pirmoje eilėje sudarys visos ko
vos lėktuvų komandos, radarų ir 
stebėjimo daliniai, kovos eigos 
sekimo junginiai, priešlėktuvinė 
gynyba ir civilinės gynybos vie
netai. Gynybai vadovaus oro 
maršalas Sir William Elliot.

Manevrai bus atlikti pagal vi
sus karo reikalavimus.

PASIBAIGĖ JAV GENERALINIŲ 
ŠTABŲ VIRŠININKŲ KONFE

RENCIJA
Amerikos gynybos ministeris 

Forrestal pranešė apie įvykusią 
JAV gen. štabų viršininkų kon
ferenciją ir jos nutarimus. Iš Va
šingtono pranešama, kad buvo 
svarstomi keturi pagrindiniai 
klausimai: 1. Berlyno aprūpini
mas iš oro, 2. pasikalbėjimų su 
Kanados vadovaujančiais asmeni
mis išdavos, 3. ginklų tobulini
mas, prisitaikant prie naujųjų 
technikos laimėjimų ir 4. žemės, 
oro ir jūrų pajėgų bendradarbia
vimas.

bus jau nusiaubti. Iš kitos kusės, 
mums (amerikiečiams) nėra įma
noma pasiimti iniciatyvos ir for
suoti karinį susidūrimą“.

„TURIM PASITRAUKTI IŠ 
VIDUR. EUROPOS"

„Mes nei Vakarų Vokietijos, 
nei Vakarų Europos negalime ap
ginti nuo raudonosios armijos. 
Mes negalime nė pajėgiais i? 
patikimais sąjungininkais Euro
poje remtis. Vakarų valstybių at
sisakymas ūkiškai ir politiškai 
bendradarbiauti yra rimtas mums 
įspėjimas. Logiška šio fakto iš
vada, kad mes turime iš Vidurinės 
Europos kariškai pasitraukti ir 
sudaryti buferį tarp šių dviejų 
milžiniškų pajėgų",

„Bet amerikiečiai", rašo „Nou- 
velles de France“, „Vakarų kul
tūroj paveldėtojai, pasilieka libera
lizmo ir invidualizmo idealų neat
jungiamai surišti ir negali leisti, 
kad Europos žemė pradingtų“.

Todėl šiuo metu ir negali būti 
tikros taikos, nes „vanduo ir ug
nis tarp savęs nesutinka“. Bet 
ginklų paliaubos Europoje yra pa
geidautinos.

MĖGINAMA TAIKIU BŪDU 
IŠSPRĘSTI

Štai kodėl Londono, Paryžiaus ir 
Vašingtono vyriausybės griebėsi 
iniciatyvos ir, atsisakę, kai kurių

prestižo reikalavimų, pasiuntė sa
vo atstovus į Maskvą kalbėtis su 
Stalinu ir Molotovu, kad dabartinė 
karo šmėkla būtų pašalinta.

Paslaptingai vykstanti konferen
cija duoda pasaulio spaudai pro
gos įvairiai spėlioti apie jos rezul
tatus. Pasaulio sostinės Stalino- 
Molotovo ir Vakarų pasikalbėji
mus kartais, tur būt, perdaug op
timistiškai įvertina. Teisingai, bet 
su jumoru rašo dešiniųjų pažiūrų 
prancūzų vienas laikraštis „Auro- 
re": Sovietų meška sutiko tęsti pa
siplepėjimus po to, kai ji prarijo 
Dunojų ir sudorojo keletą sunkiai 
suvirškinamų Europos tautų. Bet 
ar ji jau patenkinta? Jokiu būdu- 
ne. Tuo metu, kai ji kalbasi su 
Vakarų atstovais iš vienos pusės, 
iš kitos pusės ji deda šiaurią ir 
įsiutusią leteną ant Berlyno“.

Toliau laikraštis nurodo, kad so
vietai dirba pagal jų numatytą 
iš kitos pusės ji deda žiaurią ir 
išdirbę tik paviršutinišką progra
mą, iš kurios negali numatyti, ka
da sovietų provokacijos pasibaigt.

Dirbtinė taika truks tol, kol Va
karų pasaulis galutinai į)ritikins, 
kad „šaltasis karas" jau pasibaigė 
ir kad kitos priemonės sukurti ti
krąją taiką yra bevertės. Pasau
lio strategai mano, kad tik naujas 
pasaulinis konfliktas gali atnešti 
pastovią taiką. Netikroji taika turi 
dar šansų kurį-laiką jaudinti pa
saulio širdis.

S. GEDMINAS

„Amerika pasiruošusi eventualumams’'
Be atominės bombos ir nau

jųjų sprausminių lėktuvų, ku
rie taip pat yra svarbus ginklas 
busimajame kare Amerika sa
vo dėmesį atkreipė ir į povan
deninių laivų pritaikymą nau
jiesiems ginklams. Neva ekono
miniai pasitarimai su TKanada 
privedė Ameriką, šveicarų 
spaudos žiniomis, prie bendro 
gynimosi štabo sudarymo. Vie-

JOKIŲ NURODYMŲ DEL EMI
GRACIJOS

IRO atstovams 20 rugpiūčio 
JAV konsulate Stuttgartė buvo 
paaiškinta, kad ligi šiol nesą 
gauta jokių oficialių instrukcijų 
dėl naujos emigracijos progra
mos. Paruošti sąrašai ir formu
liarai yra neoficialūs ir padaryti 
įvairių grupių privačia iniciaty
va. DP veltui gaišins laiką ir 
trukdys JAV konsulato darbą, 
važiuodami prašyti iškeliavimo 
anketų, nes tokių visiškai nesą. 
Kai bus kas nors konkretaus 
ęmigratijos reikalu sužinota, tai 
bus negaištant paskelbta lai
kraščiuose ir per radio.

DP BUS APRŪPINTI DARBU
Pagal IRO darbo skyriaus informa

ciją, dirbančiųjų 30% sumažinimas 
neįvyks. Tačiau darbo galimybės nesan
čios labai didelės. Vokiečiai stengiasi 
sustabdyti miSko kirtimo darbus, nes 
esą per daug naikinami miškai. Kad 
butų galimybės gauti darbo ameri
kiečių kariuomenėj, įsteigti 7 ryšių 
postai — Goeppingene, Ludwigsburge, 
Heilbronne, Stuttgartė, Esslingene, 
Beblingene ir Schw. HaUėJ. Tačiau 
po valiutos reformos DP sunkiai pa
jėgia konkuruoti su akordu ir pigiau 
dirbančiais vokiečiais. Vokiečių ūky 
darbo galimybės menkos, nes vokie
čiai paprastai atsako: „Nėra vietų“.

Emigraciją trukdo DP šeimos, ku
rių nė viena valstybė nenori priimti. 
Kai kurie IRO valdininkai mano, kad 
DP neskubą emigruoti todėl, kad sto
vyklose perdaug patogiai gyveną. Jo
kių galimybių emigruoti neturi tie, 
kurie nelegaliai grįžo iš tų kraštų, į 
kuriuos buvo ankščiau emigravę. 
Taip pat ligi šiol dar nematyti iške
liavimo galimybių moterims su ma
žais vaikais. Neoficialiai savo laiku 
Jomis domėjosi tik Australija. Apie 
emigraciją į JAV dar nėra konkrečių 
žinių. („L. Z.“)

nas aukštas amerikiečių kari
ninkas savo pasikalbėjime, duo
tame Londono lenkų korespon
dentui, paaiškino, jog Amerika 
jau dabar esanti visokiems 
eventualumams pilnai pasiruo
šusi. „Mes turime galimybę, 
rusams pradėjus puolimą“, 
pastebėjo jis: „per 24 valandas 
sunaikinti 200 rusų didžiųjų 
centrų. Mūsų pramatytas ra- 
dioktyvuš laukas kelių valandų 
bėgyje uždarys prasiveržusius 
rusus ir nutrauks jų ryšį su j 
metropolija.“ (PL) |

Balkanai virto vulkanu
Rumunijos užsienių reik, mi- 

nisterė Pauker yra uoli Stalino 
patikėtinė, visomis jėgomis 
stengiasi sutvarkyti neklauža
dą marš. Tito. J03 pastangomis 
turėjo būti suorganizuotas Ju
goslavijoje pučas, kuris turėjo 
pašalinti Tito ir Jugoslaviją 
padaryti „tikra“ Maskvai. Ta
čiau tas pučas buvo laiku 
pastebėtas ir užgniaužtas. Marš. 
Tito yra tos pačios mokyklos 
ir su juo apsidirbti yra neleng
va. Rumunija pagal Maskvos 
nurodymus koncentruoja Jugo
slavijos pasienyje kariuomenę 
ir daro įsitvirtinimus. Ne
snaudžia ir Jugoslavija. Įtem
pimas yra tiek sustiprėjęs, kad 
Balkanai, pagal šveicarų spau
dos nuomonę, yra virtę stipriu 
vulkanu, kuris, pasaulio dėme
siui esant nukreiptam kitur, 
galis staiga pradėti veikti.

DP STUDENTAI TURĖTŲ 
LAIKU PADUOTI PRAŠYMUS

„Die Neue Zeitung“ praneša, 
kad 1948/49 m. žiemos semestrui 
paduotų prašymų skaičius ne tik 
nesumažėjo, kaip buvo ladkta, bet 
iš dalies net padidėjo. Muenche- 
no universitetan paduota 2000

Vuutqioi isvisM.
Londonas. JAV aviacija įsteigė nau

ją didelę supertvirtovių bazę Anglijoj 
B 29 ir C 54 „Skymaster" lėktuvams, 
esantiems Europoje. Si bazė esanti 
reikalinga dėl žymiai padidėjusios 
JAV oro pajėgų veiklos Europos 
žemyne.

Lake Success. JT generalinis sekre
torius Trygve Lie 1949 m. JT būsti
nei pareikalavo 8.367.397 dolerių. Si 
suma yra 250.000 dolerių mažesnė, 
negu 1948 metais. Mr. Lie žada padi
dinti JT tarnautojų skaičių nuo 2.881 
iki 2.936.

Londonas. D. Britanijos paskutinis 
sprausminio naikintuvo modelis Haw
ker N 7'46 skrenda žymiai greičiau, 
negu 600 per vai. Greičio ir aukščio 
detalės laikomos paslapty. Sis nai
kintuvas yra pritaikytas lėktuvne
šiams ir laikomas greičiausiu pasau
lyje.

Helsinkis. Ville Pessi, generalinis 
suomių komunistų partijos sekreto
rius, ir Aimo Altonen, komunistų at
stovas parlamente, praėjusią savaitę 
išvyko į Maskvą.

Seoul. JAV karklių pajėgų Korė
joje vadas sutiko tęsti korėjiečių ka
riuomenės apmokymą, kel JAV dali
niai pasiliks Korėjoje. Kiti jo susita
rimai su Korėjos prezidentu Syng- 
man Ree viešumai neskelbiami.

Vaikų išvežimas poilsiui į Švei
cariją

Po ilgiau užsitęsusių pasitarimų, 
L. R. Kryžiaus Vyr. Valdybai pa
vyko galutinai susitarti su caritas 
organizacija dėl lietuvių tremtinių 
vaikų išsiuntimo .poilsiui į Šveica
riją. Vaikai bus vežami grupėmis 
po 50 trims mėnesiams. Pirmoji 
grupė išvyks į Šveicariją rugsėjo 
mėn. pabaigoje. Ši grupė sudaroma
vien iš prancūzų zonos gyventojų, 
nes šiuo'metu dar nepavyko susi
tarti su anglų ir amerikiečių zonų 
okupac. valdžiomis dėl vaikų iš
leidimo į Šveicariją. Ateityje, ma
noma, pavyks šis klausimas teigia
mai išspręsti ir tuo būdu ir kitų 
zonų vaikai galės pasinaudoti 
poilsiu. Vaikai poilsiui imami 6— 
12 metų amžiaus ir jie bus apgy
vendinti atskirose šveicarų šeimo
se. Bendrą vaikų priežiūrą poilsio 
metu yra pažadėję kun. Novickis 
ir p. S. Gerbačiauskas. Pažymėti
na, kad tai bus pirmieji DP vaikai, 
galį pasinaudoti Šia Caritas pas
lauga. . x 

prašymų (praėjusiais metais 1500). 
Berlyne skaitomasi su 4000 pra
šymų, kurių tik trečdalis galės 
būti patenkinti. Mainze apie 3000 
ir pan. Įsimatrikuliavimai vyksta 
normaliai ir jokio universitetų iš
tuštėjimo, nematyti.

Taigi, norinčių studijuoti yra 
vis dėlto žymiai daugiau, negu 
laisvų vietų. Mūsų abiturientai, 
kurie ruošiasi studijoms, turėtų 
skaitytis su šiuo faktu ir susi
rūpinti dėl įstojimo į universi
tetus.

BELGŲ LAIKRAŠTIS APIE 
LIETUVĄ

Belgų laikraštis „La Libre Bel
gique“ spausdina per du numerius 
ilgą pranešimą apie dabartinį gy
venimą Lietuvoje. Redakcijos 
pastaboje pažymima, kad šis pra
nešimas yra duotas neseniai iš 
Lietuvos atvykusio asmens.

PENSIJŲ REIKALU

Ryšium su pranešimu spaudoje, 
kad atsiranda galimumų gauti 
pensijas, šiuo patikslinama, kad 
tai liečia tik tuos karo pensinin
kus ar asmenis, kurie II pasaul. 
karo metu, vokiečiams juos mo
bilizavus ar šiaip per jų kaltę, 
buvo sužeisti, sužaloti ar kaip ki
taip nukentėjo. LTB
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